3. dan, 19. veljače 2021.
Nakana:
Molimo da nam Gospodin da snage da ustrajemo u
zaštiti ljudskog života tijekom ovih 40 dana.
Sveto pismo:
„Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj:
što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što
ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i tijelo
od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne
žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš
nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih?” (Mt 6,
25 - 26)
Razmatranje:
Što danas vrijedi? Oko čega čovjek danas brine?
Pred nas se u ovih nekoliko riječi Evanđelja stavlja
promišljanje o onome što je nama bitno. Što je
čovjeku bitno. Nije li neobično čuti riječi ‘ne budite
zabrinuti za život svoj’? Čovjek može pomisliti, ali
za što ću brinuti ako neću brinuti za svoj život? Ili
čak za život mojih bližnjih. Također, ovo ‘ne budite
zabrinuti’ je možda još i zahtjevnije u trenutku u
kojem se svijet nalazi, kada je čovjek bombardiran
savjetima ‘budi odgovoran’, ‘brini’. A poruka
Evanđelja je ne budite zabrinuti, između ostaloga, ni
za tijelo svoje. Naravno da čovjek u sebi nosi brigu,
da želi živjeti, da ne želi biti gladan ni žedan.
Evanđelje nas poziva da pokušamo pronaći što je
ono što je najvažnije u životu čovjeka, što je ono
bitno za što čovjek živi. Živjeti samo da bismo
mogli jesti, piti, odijevati se nema smisla, a opet
čovjek nerijetko usmjeri svoj život prema tome.
Spominje se briga Gospodinova za ptice, kako On
ne dopušta da ptice ostaju bez hrane. A život
čovjeka je neusporedivo vrjedniji i važniji od ptice.
Čovjek može zadobiti život ako ga usmjerava prema
Bogu, ako živi da bi baštinio Kraljevstvo nebesko. I
to je ono najvažnije. U svoj život pustiti Boga, imati
hrabrosti slijediti Gospodina i njegove zapovijedi.
Boriti se za Božju pravdu! Često to znači ući u
neslaganje i sukob s mišljenjima i odredbama onih
kojima je Bog konkurent i netko tko sprječava
sebične želje i prohtjeve. Gospodin poziva čovjeka
da se zauzme za sirote, za ugrožene, za nemoćne.
Dok se svijet suočava svakodnevno s brojkama
bolesnih i umrlih od jedne bolesti koja će ubrzo
proći, ostaje nijem na bolest koja traje desetljećima i
od koje je stradalo nebrojeno mnogo nevine djece.
Bolest egoizma, oholosti i pohlepe koja je zamutila

oči čovjeku do te mjere da spremno ubija svoje
dijete koje se nije ni rodilo. Pretjerana briga što jesti,
što piti, što odjenuti jedan je od uzroka te bolesti.
Pretjerana briga za svoje tijelo, za svoj život. Ne
budite zabrinuti za život svoj. Stavite svoj život u
službu Bogu kako bi činili, po uzoru na blaženog
Alojzija Stepinca, da Božja stvar ide naprijed! Svaki
je život Bogu jednako vrijedan i važan. Nemojmo
zaboraviti koji je smisao i cilj našega života –
prispjeti u Kraljevstvo Božje! Stoga, imajmo
hrabrosti činiti ono na što nas Gospodin poziva,
štititi nemoćne, pomagati potrebne, Bogu se moliti i
njemu svoj život pokloniti. Neka nam u našim
nastojanjima pomoćnica bude ona koja je Božji
život štitila i čuvala kao majka, Blažena Djevica
Marija, i naš velikan blaženi Alojzije Stepinac koji
je dao svoj život da Božja stvar ide naprijed.
Molitva:
Gospodine, dobri naš Oče, zahvaljujemo ti na daru
života. Ponizno te molimo da nam udijeliš mudrosti
da proniknemo kako tebi bolje služiti i kako iz dana
u dan Tebi se približavati, udijeli nam hrabrost da to
mognemo i vršiti. Oslobodi ovaj svijet bolesti
oholosti, egoizma i pohlepe koji vode ubojstvu
najmanjih. Udijeli nam svoj Duh dobrote i blagosti
da ne osuđujemo već da potičemo i hrabrimo bližnje
da čuvaju život nevine i nezaštićene djece, a
posebno Te molimo da svaka majka prihvati dar
života koji ti daruješ. Neka se svako začeto dijete
rodi i živi tebi na slavu. Amen!
vlč. Matija Knok,
svećenik na postdiplomskom studiju crkvene
povijesti u Rimu (Zagrebačka nadbiskupija)
PSALAM 100
Kliči Jahvi, zemljo sva!
Služite Jahvi u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!
Znajte da je Jahve Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.
Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s pjesmama;
hvalite ga, ime mu slavite!
Jer dobar je Jahve,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

